
   

       

 

Kuntohaaste 

Kaustisen seutukunnan kunnat järjestivät ”Kuka kulkee pisimmälle” -kuntohaasteen ajalla 1.-30.11.2022. 

Sijoitukset kunnittain: 

1. Halsua 8,56 km / asukas yht. 9207 km 

2. Lestijärvi 6,65 km / asukas yht. 4748 km 

3. Veteli 3,81 km / asukas yht. 11408 km 

4. Perho 1,65km / asukas yht. 4420 km 

5. Kaustinen 1,305 km / asukas yht. 5524 km 

6. Toholampi 0,76 km / asukas yht. 2208 km  

Kampanjan pääpalkinnon voitti Ilkka Kauppinen Halsualta. Kuntohaasteen palkintojen saajat Kaustiselta: 

- ostokortti Jenni Paavola  

- elokuvalippuja Tuulikki Eteläperä ja Julia Kettu 

Kampanjapalkinnot voi noutaa Urheilutalolta vapaa-aikatoimistosta. 

 

Minerva Rannila aloittaa uudessa tehtävässään Kaustisen sivistysjohtajana 23.1.2023. Sen jälkeen hänet tavoit-

taa sähköpostilla minerva.rannila@kaustinen.fi ja puhelimilla 050 443 6877. 

Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan helmikuun loppuun mennessä täyttämällä sähköinen 

lomake kunnan sivulla osoitteessa http://bit.ly/kouluilmoittautuminen tai palauttamalla tulostettava ilmoittautumis-

lomake https://bit.ly/Kouluilmoittautuminen  täytettynä sivistystoimistoon kunnantalolle osoitteella: Kaustisen kun-

ta / sivistystoimisto, Kappelintie 13, 69600 Kaustinen. Lomakkeen voi myös noutaa kunnanvirastosta. Suullisesti 

tehtyjä ilmoituksia ei voida hyväksyä. 

Lähikouluun ilmoitetaan vuonna 2016 ja sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäynti-

ään. Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun, jolloin vanhempien tulee tehdä tästä 

anomus sivistysjohtajalle viimeistään 28.2.2023. Sivistysjohtaja voi myöntää koulunkäyntioikeuden muuhun kuin 

lähikouluun, mikäli koulussa on ko. ryhmityksissä tilaa. Koulumatkaetu koskee vain lähikoulua. 

Lisätietoja: toimistosihteeri Varpu Järvilä, puh. 0400 456 565. varpu.jarvila@kaustinen.fi 

Näyttelytila vapaana keväällä! 

Oletko miettinyt näyttelyn järjestämistä? Nyt olisi oiva mahdollisuus tuoda pikaisellakin aikataululla näyttely kir-

jastoon! Vaalien vuoksi 1.3.–2.4. välinen aika ei ole käytettävissä, mutta muutoin keväälle olisi tarjolla vapaita 

aikoja. Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä kirjastoon joko sähköpostitse kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi tai puhelimit-

se 050 346 5466. 

Satutuntien aikataulusta kysely tammikuun aikana kirjaston Facebookissa sekä kotisivuilla 

Kirjaston satutuntien aikatauluista järjestetään tammikuun aikana kysely. Toivomme satutunneista kiinnostunei-

den käyvän vastaamassa kyselyyn, jotta löytäisimme satutunneille parhaimman viikonpäivän ja kellonajan.   

 

Seuraa ilmoittelua ja osallistu kyselyyn osoitteissa: kirjasto.kaustinen.fi tai www.facebook.com/kaustisenkirjasto. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=04GyQ8yogkyh9S2K1jb1om1K2Yuzm0FEtIZDmYj8ydZUNVcwRFpXQUtNTzZRNTVCWTRSOExBM0FPQi4u
https://bit.ly/Kouluilmoittautuminen
https://kaustinen.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kirjasto/
http://www.facebook.com/kaustisenkirjasto
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NUORTENILLAT URHEILUTALOLLA 18.1-26.5. 

- ke ja pe klo 17–19 alle 13-vuotiaille (alakouluikäiset) 

- ke ja pe klo 19-22 yli 13-vuotiaille (yläkoulu ->) 

Nuorteniltojen toimintakausi on syyskuun puolivälistä huhtikuun loppuun. 

Nuorisotilasta löytyy 

- biljardi, pingis, ilmakiekko, pöytäfutis ja pelikonsoleita 

- erilaisia lautapelejä, tietokoneita ja TV 

Voit myös kokkailla ohjaajien kanssa tai viettää aikaa kavereiden seurassa kahvikupin äärellä.  

HARRASTUSMAHDOLLISUUDET 

Kaikki vapaa-ajan harrasteryhmät aloittavat toimintansa viikolla 2, eli 9.-15.1. 

Eräkerho  

Kerho kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa. Toimintaa kerhoissa järjestävät Perhonjokilaakson riistanhoi-

toyhdistys, Kaustisen kalastuskunta ja paikalliset metsästäjät. Kerhossa tutustutaan eränkäynnin ja kalastuksen 

saloihin.  Toiminnasta voit kysellä Erja Kukkolalta p. 040 547 9308. Ei osallistumismaksua. Tervetuloa mukaan 

toimintaan! 

Kevään kerhokausi aloitetaan Pilkkikisalla Viiperin soramontulla su 22.1 klo 10.00. Kisassa palkintoina lahjakortti 

ja elokuvalippuja. Vapaa-aikatoimi tarjoaa osallistujille nuotiomakkarat. 

Sählyä & muita pelejä 

Alakouluikäisten liikuntakerho Urheilutalon salissa tiistaisin klo 17.30-19.00. Kerhon aiheet vaihtelevat viikoittain: 

sähly, nerf ja kaupunkisota. Samaan aikaan Urheilutalolla on tarjolla muutakin toimintaa, voit käydä tutustumas-

sa ilma-ase- ja jousiammuntakerhoon sekä kevään aikana mahdollisuus kokeilla myös seinäkiipeilyä. Kerho on 

maksuton, eikä siihen tarvitse ilmoittautua ennakkoon.  Pelikerhon ohjaajina Alpi Palola ja Roni Varila. Tervetu-

loa mukaan! 

Showtanssikerhot 

Tunnit pidetään Urheilutalon peilisalissa. Osallistumiseen ei tarvita aikaisempaa tanssitaustaa. Kaikki ovat terve-

tulleita tanssimaan, Selinan ja Meean ryhmiin mahtuu vielä uusia oppilaita mukaan!  Ohjaajina Meea Heikkilä, 

Selina Puusaari, Salla Valo ja Salla-Maria Kuoppala.  

Maanantai Alakoulu 1.-3. lk klo 16-17 ja 4.-5. lk klo 17-18. Ohjaajana Meea Heikkilä. 

Torstai (HUOMIO! Päivä ja kellonaika muuttuneet)  Alakoulu 5. lk – yläkoulu 9. lk klo 17.00-18.30.  

Ohjaajana Selina Puusaari. 

Perjantai (HUOMIO! Sallan ja Salla-Marian ryhmät alkavat vasta viikolla 4) 

Belindat klo 15-16 (yläaste 7.-9. lk),  

Celiat klo 16-17 (lukioikäiset ja sitä vanhemmat) 

Feliciat klo 17-18 (Aikuiset +25v.)  

Ohjaajina Salla Valo ja Salla-Maria Kuoppala 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: 

I  Alakoulu 1.-3. lk ja 4.-5. lk Meea Heikkilä numerosta 040 6753 150.  

II Alakoulu 6. lk – yläkoulu 9. lk Selina Puusaari numerosta 045 1582 314.  

Osallistumismaksu / lukukausimaksu: 50 € kevätkausi tai 5 €/kerta. Ohjaajat keräävät maksutiedot ensimmäisen 

tanssitunnin yhteydessä laskutusta varten. 

Kuntonyrkkeily 

Torstaisin klo 17.30-19.00 Urheilutalon tatamilla nuorille ja aikuisille. Vuoro on maksuton!  

Ohjaaja Niiles West, lisätiedot p. 040 413 4424. 

Ilmakivääri- ja ilmapistooliammunta 

Ammuntavuoro kaikenikäisille tiistaisin klo 17.30-19.30 urheilutalon juoksusuoran kuntosalin puoleisessa pää-

dyssä. Alle 10-vuotiailla on oltava huoltaja mukana! Alle 16-vuotiaille vuoro on maksuton. Aikuisilta  

5 € / kerta tai 50 € kevätkausi sisältäen ilmapistoolin/ilmakiväärin käytön, kohtuullisen määrän panoksia ja taulu-

ja sekä ohjauksen. Vetäjänä Tuula Nenonen. 

Senioreiden kuntojumppa 

Erilaisia senioreille sopivia liikuntaharjoituksia urheilutalon tatamilla Leena Känsäkankaan opastuksella torstaisin 

klo 10-11. Osallistumismaksu 3 € / kerta. Osallistumisesta pidetään kirjaa ja käynneistä laskutetaan osallistumis-

kertojen mukaan kauden päätyttyä. 
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Ikääntyvien vesijumppa (HUOM! Kellonaika muuttunut) 

Vesijumppa ikääntyville tiistaisin klo 12.10-12.45 Vetelin uimahallilla. Jumpasta peritään ainoastaan uintimaksu. 

Lisätietoja liikuntakeskus / uimahalli puh. 050 579 0176. 

 

LIIKUNTAKAMPANJAT 

Hiihtokampanja                                                                                                                   

Kampanja toteutetaan 1.1.-31.3. välisenä aikana. Osallistua voit merkitsemällä suorituksesi ympäri Kaustista 

oleviin kuntolaatikoihin tai henkilökohtaiseen suorituskorttiin. Kortteja saat kunnantoimiston aulassa olevalta pöy-

dältä tai tulostamalla kunnan kotisivuilta. Suoritukseksi hyväksytään vähintään ½ tuntia kestävä liikuntasuoritus. 

Kampanjaan osallistuvien kesken arvotaan ostokortteja, elokuvalippuja ym. palkintoja. Palauta suorituskorttisi 

kunnantalolle sivistystoimen aulassa olevaan laatikkoon huhtikuun puoliväliin mennessä. 

Liikuntakampanjoihin osallistuessasi sitoudut siihen, että palkintoja arvottaessa nimesi julkaistaan kunnan julki-

sessa viestinnässä, kuten kotisivu, kuntatiedote ja somekanavat. 

Kuntolaatikot Kaustisella 

1. Ampumaradan risteys       

2. Oosinharjun kävelytie       

3. Kk:n urheilukenttä     

4. Kalavesi                          

5. Salonkylä/ entisen KPO:n seinä    

6. Varilassa aitan seinustalla  

7. Jylhä, vanhan koulun piha   

8. Järvelä, polun varsi           

9. Järvelä, päätien varressa       

10. Köyhäjoki, valaistu latu   

11. Pajuojan risteys               

12. Känsäkangas               

13. Nikulan risteys                

14. Viiperin vanhatie           

15. Vintturi/Tastula, Viitalan risteys     

16. Paavola, sillankorva                     

17. Känsälä, Jokinivankankaantie 

18. Eevan laatikko, Huntus 

19. Pappilantien risteyksen laatikko 

20. Kunnantalon laatikko 

KINO KANSANTAITEENKESKUKSEN ELOKUVAT 

Su  5.2.  klo 14.00 ja ma  6.2.   klo 19.00  Napapiirin sankarit 4 

Su 12.2. klo 14.00 ja ma 13.2.  klo 19.00  Avatar: The Way of Water 

Su 19.2. klo 14.00 ja ma 20.2.  klo 19.00  Häät ennen hautajaisia 

Lisätietoja vapaa-aikatoimen tapahtumista ja toiminnasta:  

Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää p. 040 5168 404 tai aija.jarvenpaa@kaustinen.fi 

Kevään 2023 jumppatarjonta 

Maanantai 18-19 Tanssillinen jumppa/peilisali 

Tiistai   19-20 Kahvakuula/peilisali 

  19-20.30 Ukkojumppa/ Puumalan koulu (ilmainen) 

Keskiviikko 19.15-20 Folkjam/peilisali 

  20-20.45 Venyttely/tatami (Huom! Avoin ja ilmainen kaikille) 

Torstai  Matalan kynnyksen jumppa/peilisali (Huom! Parillisilla viikoilla) 

Kertamaksu 6 € / jumppa, kausimaksu 65 €. Kertamaksut voi maksaa käteisellä ohjaajalle tai kerryttää ja mak-

saa kerran kuukaudessa suoraan seuran tilille. Käytössä on myös yleisimmät verkkomaksutavat kuten ePassi ja 

MobilePay. Lisätietoja maksutavoista löydät seuran kotisivuilta. Muutoksista, peruutuksista ja muista asioista 

tiedotetaan voimistelupuolen facebookissa (KP-V Naisvoimistelijat) sekä instagramissa (kaustisennvj). 
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KERHOTOIMINTA 

Aamukerhot 

Aamukerhot ovat suunnattu kaikille Keskuskoulun oppilaille jotka tulevat kouluun jo ennen klo 

8 ja kaipaavat valvontaa ennen koulun alkamista. 

Kerhot kokoontuvat jokaisena arkiaamuna 7.35-8.20. Kerho kokoontuu maanantaisin ja keskiviikkoisin keskus-

koulun pikkusalissa ja tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin Keltaisella talolla. Salissa leikimme yhteisleikkejä ja 

Keltaisella talolla on mahdollisuus tehdä läksyt, askarrella ja pelailla lautapelejä. 

Aamukerhot ovat Harrastamisen Suomen mallin kerhoja, joten ne ovat ilmaisia eivätkä vaadi ennakkoilmoittau-

tumista. Ilmoitathan kuitenkin mikäli lapsella on jotain erityistä mitä ohjaajien olisi hyvä tietää. 

4H-Yleiskerhot 

Yleiskerhot ovat ilmaisia eivätkä yleensä vaadi ennakkoilmoittautumista. 

Poikkeuksena Köyhäjoen 4H-kerho, joka vähäisen osallistujamäärän vuoksi vaatii ilmoittautumisen, jonka myö-

tä kartoitamme, onko kerhoa kannattavaa järjestää kevätkaudella 2023. 

• Kirkonkylän 4H-kerho 4.-6. lk maanantaisin klo 13.45.15.00, Keltainen talo, Pelimannintie 4 

• Järvelän 4H-kerho 1.-2. lk tiistaisin klo 13.00-14.30, Järvelän koulu 

• Salonkylän 4H-kerho 1.-6. lk tiistaisin klo 17-19, Salonkylän nuorisoseurantalo 

• Puumalan 4H-kerho 1.-6. lk torstaisin klo 12.35-13.45, Puumalan koulu 

• Kirkonkylän 4H-kerho 1.-3. lk torstaisin klo 15.15-16.30, Keltainen talo, Pelimannintie 4 

• Köyhäjoen 4H-kerho 1.-6. lk torstaisin klo 18-19, Mäntymaja. Vaatii ennakkoilmoittautumisen! 

• Jylhän 4H-kerho 1.-6. lk perjantaisin klo 13.00-14.15, Jylhän kylätalo 

 

Teemakerhot: 

Teemakerhot ovat kerhoja, joissa kerho keskittyy yhden aiheen ympärille. Osa teemakerhoista on ilmaisia, osa 

maksullisia kerhoja ja osa on suunnattu jäsenetuna vain 4H-Jäsenille. Suurin osa teemakerhoista vaatii ennak-

koilmoittautumisen. 

Kirkonkylän leivontakerho 1.-3. lk kevätkausi vko 3-15 maanantaisin klo 15.15-17.15, Keltainen talo, Peli-

mannintie 4.  

Hinta: 4H-jäsenet 15 €, muut 25 €. Vaatii ennakkoilmoittautumisen. 

Kirkonkylän leivontakerho 4.-6. lk kevätkausi vko 3-15 tiistaisin klo 15.15-17.15 Keltainen talo, Pelimannintie 

4.  

Hinta: 4H-jäsenet 15 €, muut 25 €.  Vaatii ennakkoilmoittautumisen. 

Eläinkerho 4.-6. lk (7.3.-9.5.) tiistaisin klo 14.45-16.00, Keltainen talo, Pelimannintie 4.  

Kerhopaikka vaihtuu kerhokerrasta riippuen (maatilavierailut), emme järjestä kerhoon erillistä kyyditystä. Mikäli 

osallistujamaksimi ei täyty, voimme ottaa mukaan myös 1.-2. -luokkalaisia.  

Hinta: 4H-jäsenille ilmainen, muut 30 €. Vaatii ennakkoilmoittautumisen. 

Jousiammuntavuoro kaikenikäisille 7.2.-16.5. tiistaisin klo 17.30-20.00, Kaustisen Urheilutalon juoksusuora. 

Hinta: 4H-jäsenille ja alle 18-vuotiaille ilmainen. muut 2 € / kerta. Ei vaadi ennakkoilmoittautumista, omia välinei-

tä tai aiempaa kokemusta jousiammunnasta. 

Hiihtokoulut polkaistaan käyntiin maanantaina 16.1.2023 klo 18.30 alkaen. Hopeasompahiihdot alkavat saman 

viikon keskiviikkona 18.1.2023. Kotisivuilla ilmoittautumislomake hiihtokouluun ja viikoittain ennakkoilmoittautu-

minen Hopeasompakisailuihin. Sarjat ja ryhmät löytyy varmasti kaikille innokkaille hiihtäjille. Hiihtopassin lunas-

taneille luvassa tavoitepalkinto. Hiihtopassin hinta on 40 €, jos perheestä osallistuu useampi lapsi, seuraavien 

passien hinta on 30 €.  

Taaperot ja Liikkis jatkuu torstaisin 18.30-19.30 Urheilutalon isossa salissa. Taaperot 0-4 -vuotiaille yhdessä 

vanhemman kanssa ja Liikkis 5-7 -vuotiaille, kerhoissa harjoitellaan perusliikuntataitoja. Tervetuloa mukaan 

myös uudet kerholaiset! Kerhomaksu on 20 €/ kevätkausi. Ilmoittautuminen kotisivuilta löytyvällä lomakkeella.  
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Järvelän välipalakerho 1.-4. lk 11.1.-31.5. keskiviikkoisin klo 12.45-14.30, Järvelän koulu. Ilmainen, eikä vaadi 

ennakkoilmoittautumista. Vaatii kuitenkin ilmoituksen ruoka-allergioista ennakkoon Emilialle 040-9666703 

Salonkylän leivontakerho 1.-6. lk kevätkausi vko 3-15 torstaisin klo 16.30-18.30, Salonkylän nuorisoseurantalo 

Hinta: 4H-jäsenet 15 €, Muut 25 €. Vaatii ennakkoilmoittautumisen. 

Jousiammuntavuoro 13-vuotiaat ja vanhemmat 2.2.-18.5. torstaisin klo 18-20, Kaustisen Urheilutalon juoksu-

suora  

Hinta: 4H-jäsenille ja alle 18-vuotiaille ilmainen, muut 2 € / kerta. Ei vaadi ennakkoilmoittautumista, omia välineitä 

tai aiempaa kokemusta jousiammunnasta.   

Askartelukerho 1.-4. lk 20.1.-19.5. perjantaisin klo 15.15-16.30, Keltainen talo, Pelimannintie 4 

Ilmainen, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen. 

Uusia kursseja: 

Valokuvauksen alkeet 1.-22.2. Vetelin koulukeskuksessa ke klo 17.00 – 
18.30. Harjoitellaan käyttämään kameran manuaalisäätöjä sekä kokeillaan 
ja havainnoidaan perspektiivi-, valaistus- ja sommittelumuutoksia.  
4 kokoontumista. Ota oma kamera mukaan. Opettajana Mari Ruuska. Kurs-
simaksu 10 € 

Keramiikkakurssi 2.2.–4.5. Räyringin monitoimitalolla to klo 18–20.15. Valmistetaan käyttö- ja koriste-esineitä 
savesta jokaisen toiveiden ja ideoiden mukaan. Tutustutaan erilaisiin saven käsittelytekniikoihin, pinnan koriste-
lun vaihto-ehtoihin ja lasituksiin. Kurssi sopii aloittelijoille sekä aiemmin keramiikkaa harrastaneille. Tervetuloa 
mukaan avoimin mielin. Opettajana Ulla Annala. Kurssimaksu 30 € + materiaalimaksu käytön mukaan. 

Tapahtumia: 

Karaokekurssin Luokkakokous-kuvaelman esitykset: 

 Salonkylän NS pe 17.2. klo 19.00 

 Pelimannitalo la 18.2. klo 13.00 

Juonellinen Luokkakokous-kuvaelma kertoo nimensä mukaisesti lukioaikansa yhdessä viettäneistä entisistä nuo-
rista, jotka kokoontuvat yhteen kertomaan tarinoitaan laulujen välityksellä. Kuvaelman johtoajatuksena on, että 
jokainen ihminen on elettyjen vuosiensa kuva. Kuvaelman on käsikirjoittanut ja ohjannut Katja Hakala. Toteutus 
yhteistyössä Perhonjokilaakson Mikkiseura PerMis Ry:n kanssa. Lippuja saatavina ovelta 10 €. Väliajalla kahvio 
auki. 

Katso tarkemmat tiedot kursseista ja ilmoittaudu: https://uusi.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso Myös puheli-
mitse (arkipäivisin klo 9 – 13) voit ilmoittautua: 050-579 0151 tai 050 579 0163. 

    

Elämää muistisairauden kanssa -kurssi Kaustisen Seurakuntakeskuksessa, Siltatie 3 

Kurssin ohjelma:  

16.2.klo 13-15 Suomenselän Muisti ry:n/Muistiluotsin esittely,  

  Muistisairaudet ja niiden eteneminen 

23.2.klo 13-15 Arki muistisairauden kanssa 

2.3. klo 13-15 Turvallisuus ja tulevaisuuteen varautuminen 

9.3. klo 13-15 Etuudet ja palvelut, omaishoitajuus 

Lisätietoja ja Ilmoittautuminen 10.2.2023 mennessä: puh. 044 770 

0025 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi. Kurssi on maksuton. 

 

https://uusi.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso
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Tervetuloa Kaustisen kamarimusiikkiviikon konsertteihin ja taidenäyttelyyn! 
Tapahtuma palaa koronavuosien jälkeen tutulle talviselle paikalleen tarjoamaan musiikkielämyksiä kaikenikäisil-
le. Konserttipaikkoina ovat Kaustisen kirkon ja Kaustinen-salin lisäksi, Pelimannitalo, Nikulan kylätalo sekä ravin-
tola Pelimanni. 
 
Tiila Kangas aloittaa kautensa tapahtuman taiteellisena johtajana ja hän on kokkolalaislähtöinen alttoviulisti, 
jonka taustasta löytyy myös kaustislaisuutta (ja veteliläisyyttä). Luvassa on lähestyttävä, monipuolinen ja runsas 
ohjelma kansainvälisin vierain. Avainviulun mestari ja virtuoosi, Torbjörn Näsbom viihtyy Kaustisella koko viikon 
ja hän esiintyy myös koulukonserteissa yhdessä Veikko Virkkalan kanssa. 
 
OHJELMA 

Perjantai 27.1.  Taidenäyttelyn avajaiset 18.00 Kallio-sali, Kansantaiteenkeskus      
  Vuoden kuvataiteilijat Anni Laukka ja Leif Strengell 

 Musiikkilukion ilta 19.00 Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus  

Lauantai 28.1.  Tunes & Mascarades 18.00 Kaustisen kirkko   
  Barokkiyhtye Baccano 

 Pelimannijamit 21.00 Ravintola Pelimanni  

Sunnuntai 29.1. Ballad 15.00 Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus     
  Motiv-kvartetti 

 Tunnelmointia nyckelharpalla 19.00 Pelimannitalo      
  Torbjörn Näsbom, avainviulu 

Maanantai 30.1.   Aurinkokuninkaan oikut - konsertti koko perheelle  
 18.00 Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus. Ikäsuositus 5–100 v.     

Tiistai 31.1. Torbjörn & kaverit kylillä 15.00 Nikulan kylätalo 

  Torbjörn Näsbom, avainviulu 

  Veikko Virkkala, kontrabasso 

Keskiviikko 1.2.  Jazzduo Eero Savela ja Simo Laihonen 20.00 Ravintola Pelimanni    

Torstai 2.2.   Virralla 19.00 Kaustinen-Sali Kansantaiteenkeskus 

  Helena Juntunen, sopraano 

  Eveliina Kytömäki, piano 

  Iiro Koskinen, käyrätorvi 

Perjantai 3.2. Pimeydestä valoon 19.00 Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus 

  Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri 

  viulisti–johtaja Malin Broman 

Lauantai 4.2. Kamarimusiikkitalkoot 18.00 Kaustinen-sali, Kansantaiteenkeskus 

Lisäksi Musiiki Ry järjestää konserttien jälkeiset jatkot Ravintola Pelimannissa klo 21.30:  

 to 2.2. Tallari, pe 3.2. Häävi, la 4.2. Torviseitsikko 

 

Lisätietoa lipuista, ohjelmasta ja taiteilijoista löytyy tapahtuman kotisivuilta osoitteesta 
www.kamarimusiikkiviikko.net   Seuraa meitä myös Facebookissa ja Instagramissa! 

Viikkolipun hinta on 140 € ja sillä pääsee kaikkiin konsertteihin!  

Kaustislaiset pelimannit – Pelimannihaku on auki tammikuun loppuun! 

Kaustisen kansanmusiikkijuhlia vietetään 10.-16.7.2023 jo 56. kerran, lämpimästi terve-

tuloa mukaan tekemään maailman parasta festivaalia!  

Kaustislaiset pelimannit; soittajat, tanssijat ja laulajat ovat festivaalin sydän ja arvostet-

tu kivijalka, jonka ympärille rakennamme koko kylän yhteistä juhlaa. Haluamme tehdä 

festivaalista kaikille mahdollisimman jouhevan, joten muistattehan täyttää sähköisen 

Pelimannien hakulomakkeen (www.kaustinen.net/pelimanneille) 31.1. klo 17 mennes-

sä. 

http://www.kamarimusiikkiviikko.net
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Lomakkeen täyttämistä varten tarvitset seuraavat tiedot kaikkien ryhmässä esiintyvien henkilöiden osalta: etuni-

mi, sukunimi, syntymäaika, soitin/laulu/tanssi. Syntymäaika toimii tunnisteena henkilöllisyydestä mm. pelimanni-

vastaanotossa. Hakemuksen lopulliset esiintyjätiedot ja kokoonpanojen mahdolliset muutokset voi täydentää 

11.6. mennessä. 

Festivaalin 2023 ohjelmateema on Rauha, jota tuodaan esiin mm. globaali ihmisten välisen hyvän tahdon ja ym-

märtämisen kautta sekä huomioimalla yksilöllisen mielenrauhan merkitystä kiireisen elämänmenon keskellä. Oh-

jelmassa näkyy Kansanmusiikin ja kansantanssin edistämiskeskuksen teema vuodelle 2023, joka on Arkistojen 

äärellä. Maakuntateemana on vuorossa Keski-Suomi. 

Lisätietoja: Kaustinen.net/pelimanneille  Kysymyksiin saa vastauksia festivaalitoimiston väeltä! 

pelimannit@kaustinen.net / puh. 040 358 2198 

Työntekijä- ja talkoohaku on avoinna 

Tarvitsemme tapahtuman ajaksi joukkoomme paljon työntekijöitä, eli toimihenkilöitä sekä talkoolaisia. Tarjolla on 

monipuolisesti erilaisia tehtäviä aivan kaikille, jotka haluavat olla mukana toteuttamassa kesän onnellisimpia päi-

viä. Työntekijänä, eli toimihenkilönä pääset toimimaan vaativammissa tehtävissä sitoutuen tiiviimmin juhlan teke-

miseen. Talkoolaisena voit olla mukana tekemässä festivaalia hieman kevyemmällä otteella, eikä talkoolaisella 

tarvitse olla aiempaa työkokemusta tai erityisosaamista. Tärkeintä on, että asenne ja into auttaa festivaalin on-

nistumisessa ovat kohdillaan. Edellytämme kuitenkin 15 vuoden ikää. Tarkemmat tiedot hakulomakkeineen löy-

tyvät nettisivuiltamme osoitteesta https://kaustinen.net/toihin-talkoisiin/. 

Lisätiedot: Valtteri Valo 040 358 2413, tai sähköpostitse staff@kaustinen.net 

Perhemajoitus 

Perhemajoitusta järjestetään tänäkin vuonna festivaalin, eli Pro Kaustinen ry:n toimesta. Tarvitsemme lisää uu-

sia ja aiemmin mukana olleita perhemajoittajia tarjoamaan majoituspalveluita festivaalikävijöille. Ilmoitamme per-

hemajoituksen järjestämisestä tarkemmin kevään aikana, mutta mikäli olet kiinnostunut tarjoamaan tilojasi per-

hemajoitukseen ja haluat asiasta lisätietoja, niin lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Valtteri Valo 040 358 2413, 

valtteri.valo@kaustinen.net  

Vetelissä järjestetään Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutus helmikuussa - ilmoittaudu mukaan 

Mielenterveyden ensiapu® 2-koulutuksien tarkoituksena on lisätä tietoa tavallisimmista mielenterveyden häiriöis-

tä, niiden oireista ja siitä, miten voi toimia, kun kohtaa mielenterveyden ongelmia. Koulutus rohkaisee ottamaan 

puheeksi vaikeitakin asioita sekä antaa valmiuksia tukea ja ohjata tarvittaessa eteenpäin. 

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista tarjoamalla asianmukaista tietoa 

psyykkisistä oireista, vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa ja antaa valmiuksia toimia, kun koh-

taa mielenterveyden ongelmia. 

MTEA® 2-koulutuksessa tutustutaan yleisimpiin mielenterveydenhäiriöihin kuten masennukseen ja ahdistunei-

suuteen. Lisäksi käsitellään itsetuhoista käytöstä, psykoositiloja ja päihteiden väärinkäyttöä sekä opetellaan so-

veltamaan mielenterveyden ensiavun askeleita. MTEA2- koulutus järjestetään yhteistyössä Centrian kanssa. 

MTEA2- koulutus on maksuton. 

MTEA® 2-peruskoulutuksen jälkeen on mahdollista hakea MTEA® 2-ohjaajakoulutukseen. Meidän Mielessä- 

hanke järjestää myös Nuoren mielen ensiapukoulutuksen käyneille ohjaajakoulutuksen keväällä 2023. Ohjaaja-

koulutukset ovat maksuttomia ja järjestetään yhteistyössä Mieli ry:n kanssa. 

Aika: 1. ja 8.2.2023 (koulutus on 2-päiväinen) 

Paikka: Vetelin kunnantalo, valtuustosali 

Ohjaaja: Arja Liisa Ahvenkoski, arja.ahvenkoski@centria.fi 

Ilmoittautuminen: 15.1. mennessä sähköpostitse tarja.viitala@soite.fi 

(Meidän Mielessä- hanke) 

Huom! Koulutukseen otetaan 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. 

http://kaustinen.net/pelimanneille/
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Seuraava tiedote ilmestyy tammikuussa 2023.  

Aineisto toimitetaan osoitteella: kuntatiedote@kaustinen.fi  (Annika Rauma, Varpu Järvilä) 

Tulevat aineisto- ja jakelupäivät 

Sähköinen tiedote ilmestyy kotisivuillemme jo ennen koteihin jakelua. Aikataulu on alustava. Pidätämme oikeuden muuttaa aikataulua, 

mikäli tiedotettavat asiat sitä vaativat. Myöhästyneenä toimitetut aineistot siirtyvät seuraavaan kuntatiedotteeseen. 

Kuukausi  Aineisto    Jakelu koteihin, nettiversio ilmestyy jo aiemmin 

Tammikuu  ti 10.1.2023 klo 15  ke 18.1.2023 

Helmikuu  ti 7.2.2023 klo 15  ke 15.2.2023 

Maaliskuu ti 7.3.2023 klo 15  ke 15.3.2023 

Huhtikuu  ma 3.4.2023 klo 15  ke 12.4.2023 Huom! Aineisto pääsiäisen vuoksi jo maanantaina. 

Toukokuu  ti 9.5.2023 klo 15  ke 17.5.2023 

Kesäkuu  ti 6.6.2023 klo 15  ke 14.6.2023 

Heinäkuu  Kuntatiedote ei ilmesty heinäkuussa. 

Elokuu  ti 8.8.2023 klo 15  ke 16.8.2023 

Syyskuu  ti 5.9.2023 klo 15  ke 13.9.2023 

Lokakuu  ti 3.10.2023 klo 15  ke 11.10.2023 

Marraskuu ti 7.11.2023 klo 15  ke 15.11.2023 

Joulukuu  ma 4.12.2023 klo 15 ke 13.12.2023 Huom! Aineisto itsenäisyyspäivän vuoksi jo maanantaina.  

     

 https://www.facebook.com/Kaustisenkuntaofficial/    

  

 https://www.instagram.com/kaustisenkunta/  

 

 https://twitter.com/kaustinenkunta  

Kaustisen kunta 

Kappelintie 13 

PL 10, 69601 KAUSTINEN 

Neuvonta 040 652 7692  

kaustisen.kunta(at)kaustinen.fi 

www.kaustinen.fi 

 

Kunnanvirasto avoinna 

ma-pe klo 8.00 -15.00 

 

Kaustisen seutukunta kehittää yhteistä aluettamme. Luomme yhteistyöllä alueellemme elinvoi-

maa ja hyvinvointia. Olemme kuntien yhteistyömalli, kehittämistyökalu, osa laajaa ja monipuo-

lista yhteistyöverkostoa. Lue lisää Kaustisen seutukunnan toiminnasta ja ajankohtaisista asiois-

ta uudistetuilta kotisivuiltamme osoitteessa kaustisenseutu.fi 

Suurhanketoimisto on avattu! 

Suurhanketoimisto-palvelu toimii nyt osoitteessa https://suurhanketoimisto.fi. Käy re-

kisteröimässä sinne yrityksesi. Palvelu mahdollistaa verkostoitumisen suurhanketoimi-

joiden kanssa.  

Emme enää ylläpidä aiemmin kerättyjä manuaalisia yrityslistoja, vaan jatkossa ohjaamme suurhankkeiden toimi-

jat etsimään alueellisia palveluita Suurhanketoimistosta. Toki autamme molemmin puolin edelleen myös sähkö-

postitse ja puhelimitse.  

Lisätietoja: Tomas Luoma, tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi, 040-142 4257. 

KAUSTISEN KUNNAN ASIOINTIPISTEEN JA KAUSTISEN SEUTUKUNNAN AVOIMET OVET  

Ovet avoinna keskiviikkona 8.2. klo 9.00–15.00 osoitteessa Kappelintie 13, Kaustinen. 

Kahvittelua, arvontaa, palveluihin tutustumista. Mukana mm. asiointipisteen, TE-toimiston, Kuntakokeilun ja 

Kaustisen seutukunnan palveluja ja työntekijöitä.  


